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Huishoudelijk reglement speelpleinwerking Brakel 

1. Organisatie 

Speelpleinwerking Brakel wordt georganiseerd door gemeente Brakel, in samenwerking 

met Jeugdhuis Alfa. 

2. Locatie 

Het speelplein gaat door aan jeugdhuis Alfa, naast sporthal De Rijdt. 

Adres: Jagersstraat 64b  

9660 Brakel 

3. Periode  

De speelpleinwerking heeft plaats in de zomervakantie van 20 tot en met 31 juli en van 

17 tot en met 28 augustus. Dit enkel op werkdagen. 

De exacte openingsperiodes worden elk jaar goedgekeurd door het college van 

Burgemeester en Schepenen. 

4. Doelgroep 

Speelplein Brakel wordt georganiseerd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

5. Begeleiding  

Al onze animatoren zijn minimum 16 jaar, of worden 16 in het jaar dat ze als animator op 

ons speelplein staan. Algemeen is het de taak van elke animator de kinderen te begeleiden, 

te animeren en hen een onvergetelijke speelpleindag te bezorgen! Maar daarnaast hebben 

we op ons speelplein wel verschillende functies: 

 

 De hulpanimator Deze animator heeft (nog) geen attest in het jeugdwerk 

maar komt als hulp meewerken op het speelplein. 

 

 De stagiair Deze animator heeft een cursus gevolgd in het jeugdwerk 

en komt zijn/haar stage doen op het speelplein. De 

animator wordt beoordeeld door de hoofdanimator en het 

hele monitorenteam. 

 

 De animator Deze animator heeft zijn stage succesvol volbracht en is 

dus in het bezit van het attest ‘Animator in het jeugdwerk’.  

Hij/zij is verantwoordelijk voor het organiseren en 

uitvoeren van bepaalde activiteiten met de kinderen. 

Hij/zij is dan ook het eerste aanspreekpunt voor de 

kinderen en de ouders.  

 

 De hoofdanimator Deze animator is 18 jaar of ouder en is het bezit van een 

attest ‘Hoofdanimator in het jeugdwerk’. Deze animator 

heeft dus een speciale cursus gevolgd om hoofdanimator 

te worden en heeft zijn stage hierin succesvol volbracht. 

Bovendien heeft deze persoon reeds ervaring binnen het 

speelpleinwerk.  

 

Wat is de taak van de hoofdanimator?  

Hij/zij zorgt ervoor dat de weekplanning goed 

georganiseerd is en dat alles vlot verloopt. De 

hoofdanimator beoordeelt ook de stagiairs en heeft de 

eindverantwoordelijkheid over de week. 

Hij/zij is daarnaast het eerste aanspreekpunt voor 

http://www.brakel.be/


 

_______________________________________________________________________________ 
Gemeente Brakel – Marktplein 1 – 9660 Brakel - www.brakel.be  
Huishoudelijk reglement speelpleinwerking 
GR 17/02/2020 

2 

animatoren indien er vragen of problemen zijn.  

6. Inschrijvingen 

Inschrijven kan via de gemeentelijke website (www.brakel.be) 

Om de veiligheid en gezelligheid voor onze kinderen te garanderen aanvaarden we 

maximum 50 kinderen per dag.  

Opgelet: Het aantal toegelaten kinderen hangt af van het aantal animatoren.  

Het is mogelijk om uw kind de dag zelf nog in te schrijven op het speelplein zelf en daar 

cash te betalen. Hou er wel rekening mee dat de dag volzet kan zijn.  

7. Dagindeling  

         8 uur – 9 uur De kinderen komen aan en mogen vrij 

spelen. 

9 uur – 12 uur Om 9 uur gaan de eerste activiteiten met 

de animatoren van start. Deze duren tot 12 

uur, met een pauze om 10 uur waar de 

kinderen een tienuurtje (koekje, drankje of 

een stuk fruit) krijgen. 

12 uur – 13 uur Middagmaal. Nadat de kinderen klaar zijn 

met eten, kunnen ze nog even vrij spelen.  

13 uur – 16 uur Om 13 uur start de tweede ronde aan 

activiteiten met animatoren. Deze duren 

tot 16 uur. Daarna krijgen de kinderen een 

vieruurtje. 

16 uur – 17 uur Vrij spel. Ouders komen hun kind(eren) 

ophalen. Iedereen is moe maar voldaan 

van een super dagje speelplein!  

 

Mogen wij vragen er rekening mee te houden dat, om een goed verloop van de 

activiteiten te garanderen, dat het niet mogelijk is om de kinderen tijdens de activiteiten 

af te zetten of  op te halen 

8. Uitstappen 

Indien er uitstappen met een bus worden gemaakt wordt dit op voorhand 

gecommuniceerd. Op een uitstap kunnen de uren van de dagindeling afwijken.  

9. Activiteiten 

Afhankelijk van de dag en het weer kan een speelpleindag volgende activiteiten bevatten: 

 Knutsel- of kookactiviteiten 

 Groot geleid spel 

 Keuzeactiviteit waarbij de kinderen uit verschillende mogelijkheden kunnen kiezen, 

bijvoorbeeld dansen, voetbal, knutselen,… 

 Rustige activiteiten zoals een film kijken 

 Spel op de Rijdt 

10. Ziekte en ongevallen  

Indien een kind in de loop van de dag ziek wordt, zullen wij contact opnemen met de 

ouders en samen zoeken naar een passende oplossing. Wanneer de ouders niet 

bereikbaar zijn of in het geval van hoogdringendheid, doen we beroep op een arts uit de 

buurt. Indien er medische kosten moeten gemaakt worden om het kind de juiste zorgen 

te geven, vallen deze ten laste van de ouders. 
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Bij een ongeval wordt een arts of de spoedafdeling van het ziekenhuis geraadpleegd. Wij 

verwittigen ook steeds de ouders en vullen een verzekeringsformulier voor 

ongevalsaangifte in.  

 

11. Verzekering en aansprakelijkheid  

Het speelplein heeft een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ afgesloten ten gunste 

van de aanwezige vrijwilligers en kinderen. Dit betekent dat elk kind en elke animator 

verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijk ongeval. En 

dit vanaf het ogenblik dat het kind ingeschreven en op het speelplein aanwezig is. Ook 

wanneer we op uitstap gaan is elk kind en elke animator verzekerd.  

De weg van en naar het speelplein is niet verzekerd.  

Het speelplein is ook niet verantwoordelijk voor verlies en/of schade van persoonlijke 

voorwerpen. Deze zijn niet verzekerd. Daarom vragen wij ook dat de kinderen kostbare 

spullen thuislaten.  

Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan ons materiaal of aan andere kinderen, 

worden de kosten aangerekend aan de ouders.  

12. Portretrecht 

Bij ondertekening van de gegevensfiche verklaren de ouders akkoord te gaan met het 

gebruik van foto’s van de kinderen. Deze foto’s worden enkel voor speelpleindoeleinden 

gebruikt (het maken van folders, publicatie en promotie op de website, Facebook,…). 

Indien er bezwaar tegen is, vragen wij aan de ouders ons hierover te informeren en dan 

houden wij er rekening mee.  

 

Dit reglement treedt in werking vanaf 18 februari 2020 

 

Meer informatie kan u vinden bij: 

Schepen van jeugd 

Marc De Pessemier 

Marcdepessemier45@gmail.com – 0494 05 69 74 

 

Jeugdconsulent 

Kimberley Vanlierde 

Kimberley.vanlierde@brakel.be - 055-43 17 64 

 

Projectmedewerker JH Alfa 

Shauni Verstraeten 

shauni@jhalfa.be – 055 42 43 79 

 

Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op woensdag 

van 16u.00 tot 19u.30. 

http://www.brakel.be/
mailto:Marcdepessemier45@gmail.com
mailto:Kimberley.vanlierde@brakel.be
mailto:shauni@jhalfa.be

